Profielschets
Bestuurder
voor Jarabee
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Een gedreven maatschappelijk ondernemer die de dynamiek in de jeugdzorg begrijpt. Een gezaghebbend boegbeeld,
verbindend, met een zakelijke opstelling en open houding.
JARABEE
Jarabee versterkt! Hiermee wordt uiting gegeven aan de missie dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de
jongere in de weg staan. De organisatie bestaat uit zo’n 265 betrokken professionals, waarvan 190 geregistreerde
zorgprofessionals die samen met pleeggezinnen en andere partners kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen
om er sterker uit te komen. Jarabee is specialist op het gebied van: gezin en opvoeden, zelfstandigheid en
zelfredzaamheid, onderwijs en zorg, veiligheid en ouderschap en scheiding.
Jarabee werkt vanuit de volgende visie:
Elk mens is uniek.
Elk mens heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving.
Elk mens heeft het recht zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen.
Elk mens moet - in de context van de eigen omgeving en overtuigingen – zijn of haar kwaliteiten en talenten kunnen
benutten bij opgroeien en opvoeden.
Elk mens heeft recht op ondersteuning of zorg wanneer dit nodig is.
Belangrijke kernwaarden voor de organisatie zijn: eigen verantwoordelijkheid en iedereen hoort erbij (inclusie).
Bron: Toekomstplan Jarabee 2025, 10 mei 2021

De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam (MT). De functies binnen dit MT zijn opgebouwd
rondom het type zorg dat Jarabee levert. Daarnaast is er een ondersteunende functie in de vorm van het
Bedrijfsbureau. Het is de opdracht van het MT om de verbinding tussen strategie en de operatie te maken en ervoor
te zorgen dat feedback vanuit de operatie impact heeft op strategische keuzes.
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie, de kwaliteit van het overleg met de
medezeggenschap en de Raad van Toezicht (RvT). Als boegbeeld van Jarabee is zij/hij zichtbaar in het netwerk
rondom Jarabee. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.
DE FUNCTIE
De nieuwe bestuurder gaat de ingeslagen koers voortzetten en de visie verder verankeren in de organisatie.
Specifieke aandachtspunten:
• De visie en kaderbrief doorvertalen naar heldere kaders, doelstellingen en verwachtingen naar alle geledingen.
• Ondersteunen en coachen van de MT-leden zodat zij de eigen regierol kunnen invullen.
• Efficiencyslag realiseren in de inzet van de zorg, in samenwerking met de ketenpartners.
Jarabee zoekt een bestuurder die in- en extern de verbinding kan maken. Die stuurt op resultaat (conform
afgesproken beleid, plannen, etc.) in combinatie met loslaten en delegeren. Een verbinder die zelf geen doener is
maar wel weet waar het over gaat om mensen in positie te brengen. Dit doet vanuit een flexibele leiderschapsstijl, die
uitgaat van de talenten van medewerkers. Die kan loslaten waar het kan en ondersteunt en begeleidt waar nodig.
Toegankelijk, zichtbaar en nabij: een open deur en luisterend oor voor cliënten en medewerkers, familie en
vrijwilligers. Zij/hij creëert een veilig en plezierig werkklimaat waarin medewerkers zich gewaardeerd en uitgedaagd
voelen. De bestuurder is in de professionele dialoog een inspirerende gesprekspartner die constructief en positief
meedenkt en adviseert.
De bestuurder is koersvast, geeft richting en houdt het overzicht. Stelt heldere kaders en is duidelijk over
verwachtingen. Transparant en tijdig in de communicatie, neemt mensen mee in de afweging. Is besluitvaardig en
doortastend zonder de relatie te schaden. Een bestuurder die als het nodig is voor, naast en achter de medewerkers
staat. De bestuurder is alert op maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor Jarabee. Haalt buiten naar
binnen, ziet kansen en toont ondernemerschap.
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De leden van het MT hechten aan hun relatieve autonomie om binnen de afgesproken kaders een eigen invulling te
geven aan de uitvoering van het strategisch beleid. Zij verwachten van de bestuurder een frisse blik, betrokkenheid
en een verbindende rol. Oprechte belangstelling en gezonde nieuwsgierigheid in de uitwisseling van kennis, ervaring,
ideeën en initiatieven. Een bestuurder die duidelijkheid biedt waar het spannend wordt, die complexiteit terug weet
te brengen tot de essentie en transparant is in de besluitvorming.
De bestuurder van Jarabee profileert zich extern als boegbeeld van de organisatie. Is in de regio zichtbaar,
toegankelijk en proactief. Onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking vanuit de overtuiging dat effectief
samenwerken betere resultaten oplevert. Is goed geïnformeerd, weet op basis van formele en informele contacten
wat er speelt of gaat spelen. Onderhoudt een relevant netwerk en voegt waarde toe aan die relaties. De bestuurder
brengt de belangen en standpunten van Jarabee op gepaste wijze onder de aandacht en bewaakt de eigenheid van de
organisatie. Is niet bang voor het tegengeluid en brengt graag scherpte in de discussie.
Van de bestuurder wordt extra aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van de strategie.
Persoonlijke stijl
• Een flexibele leiderschapsstijl ‘betrokken op de mens, maar duidelijk op de kaders’
• Zichtbaar en verbindend
• Vertrouwenwekkend
• Toont lef en daadkracht
• Is communicatief sterk
• Zakelijk en ondernemend.
Jarabee vraagt
• Een academisch denk- en werkniveau
• Kennis van/ affiniteit met de zorg aan kinderen en jongeren
• Een innovatieve visie op zorg
• Uitstekend ingevoerd in de brede bedrijfsvoering.
Samengevat in een woordwolk komt dat als volgt tot uitdrukking:

Jarabee biedt
Jarabee biedt de bestuurder een prachtige uitdaging in een kleinschalige, inspirerende en innovatieve zorgomgeving
met een mooie ambitie. De functie (1 fte) wordt gehonoreerd op basis van de WNT-normen. Daarnaast kent Jarabee
een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
PROCEDURE
Marcella Rijkschroeff en Jacqueline Kropman, senior adviseurs van Rieken & Oomen begeleiden deze procedure.
Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Rieken &
Oomen geschikte kandidaten aan de opdrachtgever. De sollicitatiegesprekken met de selectie- en adviescommissie
van Jarabee zijn gepland in week 24 en 25.
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SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor inhoudelijke vragen over het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff of Jacqueline
Kropman. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 043-321 96 07.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 23 mei via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan kunt
u reageren via uw persoonlijk dossier.
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